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Projektplan, mini 
Uppföljningsmöjligheter inköp – ny tjänst 

 

Planen är en överenskommelse mellan projektägare/beställare Jenny Johnsén och 

projektledare Julia Björk om projektets åtagande. 
 

Verifieras genom styrgruppsbeslut 
  



Projektplan, mini   
Uppföljningsmöjligheter 
inköp ny tjänst 

  

Julia Björk   
2020-01-15   
Utgåva: 0.4   
   

 

   

  
Filnamn: Projektplan - Uppföljningmöjligheter ny tjänst.docx www.goteborg.se 
Mall från Tieto PPS (ME016, 5.0.0)  Sida: 2 (10) 

 

Innehåll 
1 Mål ................................................................................................................................................... 3 

1.1 Bakgrund och projektidé ......................................................................................................................... 3 

1.2 Projektmål ............................................................................................................................................... 3 

1.3 Avgränsningar ........................................................................................................................................ 4 

1.4 Mottagare och godkännandekriterier ...................................................................................................... 4 

2 Tidsplan och kostnader ................................................................................................................... 5 

2.1 Milstolpar, beslutspunkter ....................................................................................................................... 5 

2.2 Projektkalkyl ........................................................................................................................................... 5 

3 Organisation .................................................................................................................................... 6 

4 Arbetsformer .................................................................................................................................... 6 

4.1 Kravdialog och ändringshantering .......................................................................................................... 6 

4.2 Leverans och överlämning ...................................................................................................................... 6 

4.3 Uppföljning och lärande .......................................................................................................................... 6 

4.4 Informationsspridning ............................................................................................................................. 7 

5 Risker .............................................................................................................................................. 7 

Utgåvehistorik ........................................................................................................................................ 10 

Bilagor .................................................................................................................................................... 10 

Referenser ............................................................................................................................................. 10 

 

  



Projektplan, mini   
Uppföljningsmöjligheter 
inköp ny tjänst 

  

Julia Björk   
2020-01-15   
Utgåva: 0.4   
   

 

   

  
Filnamn: Projektplan - Uppföljningmöjligheter ny tjänst.docx www.goteborg.se 
Mall från Tieto PPS (ME016, 5.0.0)  Sida: 3 (10) 

 

1 Mål 

1.1 Bakgrund och projektidé 
I tjänsteforum för Operativt inköp lyftes frågan att staden behöver stöd för uppföljningen av 

inköp. En förstudie genomfördes 2018 för att kartlägga behovsbilden samt olika lösningar. 

Förstudien landade i slutsatsen att det fanns ett behov av ett it-stöd för uppföljning av inköp. 

Under samma period (2018) upphandlade Inköp- och upphandlingsförvaltningen (nedan INK) 

ett it-stöd för inköpsanalys för eget syfte, KMD Inköpsanalys. Det visade sig att KMD 

Inköpsanalys funktionalitet var i enlighet med resterande av stadens behov och ett beslut om 

att Intraservice skulle överta avtalet med KMD Inköpsanalys och tillgängliggöra it-stödet till 

andra verksamheter i stadens togs. Detta resulterade i projektet Uppföljningsmöjligheter inköp 

– intern tjänst med start i januari 2019. Projektet har under 2019 arbetat med att förbereda för 

att kunna erbjuda stadens verksamheter en ny tjänst för uppföljning av inköp fortsatt. Projektet 

har även marknadsfört den framtida tjänsten och hittat tre pilotkunder för 2020.  

 
Projektet bidrar till bättre möjligheter för stadens verksamheter att genomföra uppföljning av 

inköp och därmed möjlighet att styra sina inköp genom att verifiera och utveckla den 

framtagna anslutningsmodellen av nya kunder.   

 

1.2 Projektmål 
Under 2020 ska projektet testa den framtagna modellen för anslutning på tre pilotkunder. 

Projektet ska uppdatera och korrigera anslutningsmodellen efter de erfarenheter som ges 

under pilotåret. Anslutningsmodellen bygger på de leveranser som projektet levererade 2019.  

Vidare ska projektet förbereda och överlämna tjänsten Stöd vid uppföljning av inköp till 

förvaltningsorganisationen i slutet av 2020. Tabellen nedan är hämtad från direktivet: 

 

Mål Beskrivning Prioritet 

Resultat  • Minst två nya kunder ska anslutas till tjänsten under 

2020. 

• Modellen och metoden för anslutning ska justeras utifrån 

ovan nämnda pilot så att fler kunder kan tas emot. 

• Tjänstebeskrivning ska finnas på plats. 

• Mall för överenskommelse och annat grundmaterial som 

krävs vid varje anslutning ska finnas på plats. 

• Tid- och resursplan för Intraservice löpande arbete att ta 

in nya kunder. 

• Kommunikationsplan (marknadsföring). 

• Modellen och metoden för att ansluta nya kunder ska 

överlämnas till förvaltning så att den löpande 

förvaltningen kan ta emot nya kunder på egen hand. 

 

Tidpunkt Projektet har 2020 på sig men utifrån kundernas önskemål är 
det bra om anslutning av piloterna är klar under 
våren/sommaren 2020. 

 

Kostnad 850 tkr. Budgeten består av arbetad tid hos personal på 
Intraservice och inköpt tid hos Inköp och 
upphandlingsförvaltningen. De kunder som ansluter står för sina 
kostnader i arbetet.  

 

 



Projektplan, mini   
Uppföljningsmöjligheter 
inköp ny tjänst 

  

Julia Björk   
2020-01-15   
Utgåva: 0.4   
   

 

   

  
Filnamn: Projektplan - Uppföljningmöjligheter ny tjänst.docx www.goteborg.se 
Mall från Tieto PPS (ME016, 5.0.0)  Sida: 4 (10) 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Projektet ansvarar för att: 

• driva projektet i enlighet med anslutningsmodellen och leveranserna av projektet 2019 

och vara lyhörda för eventuella korrigeringar i modellen utefter pilotkundernas behov. 

• aktivt involvera pilotkunderna genom att kontinuerligt kommunicera och uppdatera 

pilotkunderna med aktuell information. 

• samla och kommunicera den information som fås kopplat till problematik med 

datakvalité genom att vara kontaktpartner med flera parter.  

• samla och kommunicera den information som fås kopplat till problematik med 

kategorisering genom att vara kontaktpartner med flera parter.  

• stödja rekryteringsprocessen av en systemförvaltare till KMD Inköpsanalys. 

 

Projektet ansvarar inte för: 

• att driva engagemang och inlärning av inköpsanalysverktyget hos pilotkunderna, det 

ansvaret bär kunderna.  

• arbete med att förbättra datakvalitén på indata i inköpsanalysverktyget, det ansvaret 

bär kunderna. 

• arbete med kategorisering av data, det ansvaret bär INK. 

• arbete med leverantörsstyrning för tex. bättre fakturaunderlag, det ansvaret bär 

kunderna. 

• Tillsättning av en resurs som mottagare för den framtida tjänsten på enheten 

Ledningsstöd, det ansvaret bär enhetschef/områdeschef. 

 

För en överblick av ansvarsuppdelning och ansvarområden för support och hantering av 

tjänsten, se bilaga 3. Ansvarsträd. 

1.4 Mottagare och godkännandekriterier 
 

Leveransobjekt Mottagare, leverans Mottagare, överlämning 

Uppdaterad 
Arkitekturbeskrivning 
genom att göra en 
efterlevnadskontroll 

Styrgruppen Intraservice och enhet IT och 
Ledningsstöd 

Uppdaterad 
debiteringsmodell med 
fördelningsnyckel 

Styrgruppen Intraservice, ekonomiavdelning  

Uppdaterad 
Tjänstebeskrivning 

Styrgruppen Intraservice, 
verksamhetsområde Ekonomi 
och operativt inköp 

Anslutningsmodell med tid 
och resursplan för 
mottagande av nya 
kunder 

Styrgruppen Intraservice, enhet Ledningsstöd 

Uppdaterad 
Förvaltningsplan, 
utrullningsplan och 
utbildningsplan 

Styrgruppen Intraservice, enhet Ledningsstöd 

Mall för 
avtal/överenskommelse 

Styrgruppen Intraservice, enhet Ledningsstöd 
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Kommunikationsplan för 
nya kunder 2021 

Styrgruppen Tjänsteforum och 
verksamhetsområde Ekonomi 
och operativt inköp 

 
Projektresultatet ska leva upp till målen beskrivna i avsnitt 1.2. Mottagare av projektet kommer 

dels vara Tjänsteforum Operativt inköp och Intraservice. Vid projektets slut ska Intraservice 

kunna sälja tjänsten Stöd vid uppföljning av inköp till de verksamheter i staden som önskar 

ansluta i enlighet med anslutningsmodellen. 

2 Tidsplan och kostnader 

2.1 Milstolpar, beslutspunkter 
 

Följande milstolpar (MS) och beslutspunkter (BP) är definierade 

Datum MS BP Beskrivning 

2020-01-23  BP1-
BP3 

Styrgruppsmöte: 
Återblick, uppstart och genomgång av tänkt projektplan. 

2020-02-11- 
2020-02-18 

MS1  Individuella uppstartsmöten. 

2020-03-26  BP5 Styrgruppsmöte: 

Information om nuläge och information inför uppstart KMD 
Inköpsanalys. 

2020-04-01 MS2  Övertag av avtal från Inköp och upphandlingen till 
Intraservice.  

2020-04-14  MS3  Inträde för pilotkunder in i KMD Inköpsanalys 

2020-05 MS4  Utbildningstillfälle KMD Inköpsanalys 

2020-06-10  BP5 Styrgruppsmöte: 

Information om nuläge inför sommarledighet. 

2020-09-23  BP5 Styrgruppsmöte: 
Information och information inför 2021. 

2020-10-30 MS5  Kommunikationsaktiviteter och anslutningsprocess för nya 
kunder 2021. 

2020-11-25  BP6-
BP8 

Styrgruppsmöte: 

Avslutande styrgruppsmöte. 

 

2.2 Projektkalkyl 
 

Arbetspaket/Kalkylpost Tid Kostnad 

Projektledare 800 h 440 000 kr 

Systemförvaltare 200 h 105 000 kr  

Central processledare  300 h 160 000 kr 



Projektplan, mini   
Uppföljningsmöjligheter 
inköp ny tjänst 

  

Julia Björk   
2020-01-15   
Utgåva: 0.4   
   

 

   

  
Filnamn: Projektplan - Uppföljningmöjligheter ny tjänst.docx www.goteborg.se 
Mall från Tieto PPS (ME016, 5.0.0)  Sida: 6 (10) 

 

Inköpsanalytiker Inköp och upphandlingsförvaltningen 15% av heltid 145 000 kr 

Summa  850 000 kr 

3 Organisation  
 

Roll Namn 

Styrgrupp Jenny Johnsén, Intraservice 

Pär Eriksson, Intraservice 

Åsa Bergman, Inköp och upphandlingsförvaltningen 

Dag Eliasson, SPINK 
Mats Andreasson, Lokalförvaltningen 

Mattias Lysell, Kretslopp och vatten 

Projektledning Julia Björk 

Ref.grupp Neda Pourvar Feliz, Kretslopp och vatten 

Mattias Berg, Kretslopp och vatten 

Samuel Holmberg, SPINK 

Arto Moilanen, SPINK 

Anna Hedenström, SPINK 
XXX, Lokalförvaltningen 

Arbetsgrupp Jonas Berg, Inköp och upphandlingsförvaltningen 

Systemförvaltare, Intraservice 
Centralprocessledare, Intraservice 

4 Arbetsformer 
Arbetet i projektet bedrivs i enlighet med projektstyrningsmodellen PPS. Allt arbete 

dokumenteras i projektverktyget Antura Projects. 

 

4.1 Kravdialog och ändringshantering 
Kravdialogen avseende leveranser till styrgruppen sköts via löpande statusuppdatering till 

projektägare alternativt genom styrgruppsbeslut. 

 

4.2 Leverans och överlämning  
Leverans sker vid ett tillfälle, vid det avslutande styrgruppsmötet. Överlämning sker därefter till 

driften genom möten med förvaltningsorganisationen som är mottagare av projektet och 

tjänsten Stöd vid uppföljning av inköp.  

4.3 Uppföljning och lärande 
Projektet tillämpar Göteborgs Stads modell för projektstyrning (PPS). Projektet kommer att 

dokumenteras löpande i projektverktyget Antura Projects. Genom detta arbetssätt görs 

erfarenheter och kunskap tillgängliga för omgivningen. 
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4.4 Informationsspridning 
Information om projektet kommer att skickas ut löpande till intressenter. Följande intressenter 

har identifierats. 

• Pilotkunderna; Inköp och upphandlingsförvaltningen, Kretslopp och Vatten, SPINK och 

Lokalförvaltningen.  

• Samtliga ekonomichefer och inköpschefer. 

• Alla medarbetare i staden som genomför inköp av tjänster i det kommungemensamma 

systemstödet/e-handelsverktyget 

5 Risker 
 

Nr Riskbeskrivning Sanno- 
likhet 

Påver- 
kan 

Prio Åtgärd och ansvarig 

1 Avsaknad av en resurs i 
förvaltningsorganisation/mottagare 
av tjänsten. 

3 5 15 Systemet kommet 
fortfarande fungera 
med eller utan 
systemförvaltare. 
Kvalité av tjänsten 
kommer påverkas 
negativt. Det kan 
även bli ett potentiellt 
hinder med att följa 
stadens regler. 
Projektet ska agera 
stöttande i 
rekryteringsprocessen 
av en 
systemförvaltare. 

2 Problem indatat KMD (problem 
med Visma Proceedo). 

5 2 10 Indata påverkar 
djupet på analyserna. 
Som en konsekvens 
av att Proceedo inte 
kan leverera den data 
som vi efterfrågar, har 
implementeringen fått 
leta efter andra 
lösningar i samarbete 
med KMD. Risken är 
att egenutvecklade 
lösningar blir för dyrt. 
Projektet tillsammans 
med INK driver 
frågan.  

3 Övermäktig administration 
avtalsfil, brist på kontinuerligt i 
uppdatering. 

4 2 8 Det går att nå viss 
information utan 
avtalsfilen, dock är 
avtalsfilen viktig och 
det är något som 
verksamheterna har 
signalerat att de vill – 
kunna följa upp på 
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avtal. Det är en 
komplex fråga som 
projektet tillsammans 
med INK driver 
frågan. 

5 Ingen federationskontroll 
inloggning, avsaknad av SAML 
2.0. 

2 5 10 KMD och Intraservice 
har dialog. Deadline 
29/2 för att detta ska 
vara i ordning på 
detta. Risk för vite. 

6 Avsaknad av en effektiv lösning 
för användaradministration. 

1 2 2 KMD och Intraservice 
har dialog. Deadline 
29/2 för att detta ska 
vara i ordning på 
detta. Risk för vite. 

7 Komplex verktyg som är svårt att 
lära sig, brist på tid hos kund. 

3 5 15 Det är viktigt att 
pilotkunderna har ett 
engagemang och att 
projektet 
kommunicerar ofta 
och tydligt. Vi önskar 
att kunden blir en 
framtida ambassadör 
för verktyget. 
Projektet ansvarar för 
att utbilda de nya 
kunderna och 
kunderna ansvar för 
att motta leveransen.  

8 Svårt att köpa in utbildning då 
staden anpassningar har gjorts i 
verktyget samt att gränssnitt ska 
ändras 

2 2 4 KMD kan ge 
utbildning i hur 
verktyget fungerar 
tekniskt, men det har 
svårt att förklara 
stadens perspektiv. 
Projektet kommer 
tillsammans med INK 
behöva komplettera 
utbildningspaketet 
med ett staden 
perspektiv för att 
svara på frågor kring 
hur vi använder vår 
egna data.  

9 Lång svarstid för support, en 
resurs om 20% för hantering. 

4 2 8 Viktigt att 
kommunicera 
förutsättningar och 
utgångsläge för vår 
serviceorganisation. 
Projektet behöver 
även se över 
lösningar för ett ”själv-
hjälp” system mellan 
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de olika kunderna 
som använder 
systemet.  

10 Två förvaltningar som gemensamt 
delar på supportprocessen, risk 
för att det blir rörigt.  

2 2 4 Allt ska gå via 
supportvägarna. 
Svaras frågor på 
utanför måste 
noteras. 

11 KMD ska ändra sitt gränssnitt  5 3 15 Dialoger med KMD 
om gränssnitt 
ändring. INK kommer 
sitta med i kundgrupp 
för 
förändringsprojektet. 
Kan innebära en ny 
upplärningsperiod. 
Det kommer ta ett tag 
att nå samma 
kunskapsnivå som 
idag. Påverkar inte 
grunddata utan bara 
presentationen av 
data. Kan påverka vår 
framfart i staden.  

14 Test av systemet har inte skett i 
syfte att det ska tillgängliges till 
fler aktörer än INK.  

3 1 3 Implementeringen har 
blivit ett större ”scope” 
än vad som var först 
tänkt. Systemet är 
testat utifrån 
upphandlingen sett 
ifrån INKs perspektiv. 
Under 2020 behöver 
en del 
efterlevnadskontroller 
göras av Intraservice 
för att säkerställa att 
leverantören följer det 
som är upphandlat.  

15 Göteborgs Leasing har ett separat 
redovisnings program för leasing, 
detta gör att det är ca 0,5 miljarder 
som inte ”nås” via KMD 
Inköpsanlays.  

5 2 10 Detta påverkar alla då 
Göteborgs Leasing är 
vårt leasing part. Det 
går inte att föra över 
data från deras 
nuvarande system 
men Göteborgs 
Leasing ska 
upphandla ett nytt 
system. Projektet 
kommer bevaka 
deras upphandling. 
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